
 

 

 

 

Veselo i vážne, všetkým dobre padne včera, zajtra, dnes čítať GALZAPRESS  
 

Informačný  „kvartálnik“  nielen o Bytči a okolí, ktorý 

chce byť nápomocný k rozšíreniu zberateľských radov 

na Bytčiansku... 

 

V elektronickej podobe nás nájdete na: 

Ročník VII. 

2019 

www.collectorum.eu 

 

Dňa 10.6. 2019 dopoludnia v Dome kultúry v Bytči usporiadal Mestský klub filatelistov  53 – 38 stretnutie 

pri príležitosti 75. výročia založenia tohto klubu. Počas celej akcie sa konala výstava filatelistického 

materiálu. Klub vydal Pamätný list a príležitostnú pečiatku. O jej odtláčanie sa postarala vedúca Pošty v 

Bytči 1 pani Viera Flaková. Pečiatka bola k dispozícií pre záujemcov v budove Pošty v Bytči do konca 

týždňa po skončení akcie.  Stretnutie zahájil predseda klubu Stanislav Helmeš, príhovor mali primátor 

mesta Bytča Ing. Miroslav Minárčik, JUDr. Otto Gáťa, predseda krajského výboru Združenia klubu 

filatelistov  Ing. Jozef Vangel  CSc., Mons. Ján Vallo.  Okrem iného povedaného tu JUDr. Otto Gáťa 

oznámil ukončenie vydávania informačného bulletinu  s názvom Bytčianska filatelia v roku 2019. Viacej 

informácií sa dočítate v Bytčianskej filatelii číslo 3/2019/77. Na stretnutí sa zúčastnili okrem iných 

Slavomír Gácik, Katarína Kasagrandová, za Občianske združenie GALZA predseda PhDr. Martin Gácik, 

poslanec mestského zastupiteľstva. 
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Galza informuje... 
Kam zmizla plastika? 

Na fotke ktorá bola urobená pred rekonštrukciou budovy teda pred rokom 1998, kedy bola rekonštrukcia ukončená 

a v septembri 1998 tu rečnil predseda Národnej rady Slovenskej republiky Ivan Gašparovič pri príležitosti jej 

odovzdania pre potreby Okresného úradu v Bytči je vidieť plastiku. Jej hodnotu vyčíslili na základe odhadu na cca 

35 000 Eur v roku 2018. Plastika zobrazuje areál bytčianskeho zámku s budovami. Po rekonštrukcií budovy plastika 

zmizla. Spomínate si? 

 

 

Dňa 25.4. 2019 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Bytči  

sumu 350 Eur „na schválený projekt v „Grantovom systéme  

na projekt s názvom „Pripomenutie výročia udalosti: 

výsadba líp na Námestí SR v Bytči“ Dotácia je určená na 

výrobu odznakov s certifikátom. Občianske združenie 

GALZA tento projekt financuje minimálne do výšky 25% 

sumy dotácie.  

Dňa 13.5. 2019 Občianske združenie GALZA odovzdalo 

do podateľne Žilinského samosprávneho kraja v Žiline 

odpoveď na výzvu číslo 4/2019. Teda uchádzame sa 

o dotáciu v rámci participačného rozpočtu do výšky 3100 

Eur a to na projekt „Kaplnka svätej Anny – dosadba zelene“. 

Táto dotácia je podmienená takisto jej spolufinancovaním. 

Vyhodnotenie projektu bude v júli. Priestor na realizáciu 

projektu nám poskytol dekan Mgr. Anton Duník.  

Dňa 27.6. 2019 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Bytči poskytnutie dotácie pod 

číslom DOT_032/2019 pre Občianske združenie GALZA v sume 4282  Eur na 

„reštaurovanie kamenného stĺpa a sochy sv. Jána Nepomuckého v zámockom parku v Bytči. Občianske združenie 

GALZA sa tiež zaviazalo minimálne 10% spolufinancovať tento projekt.  

Projekty na činnosť nám pripravuje záhradný architekt Ing. Jozef Janiš.    

Pribudlo do našej knižnice 

     

 

 

Socha sv. Anny nachádzajúca 

sa v kostole v Bytči, pôvodne z 

kaplnky 

 
Smutná správa 
Dňa 7.4.2019 vo veku 79 rokov 

zomrel bývalý predseda klubu 

filatelistov v Bytči - Ján Haščák. 

Česť jeho pamiatke. 
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Okienko pre filokartistov 

a filumenistov 
Zápalkové nálepky z éry 

socializmu 
(seriál na pokračovanie) 

Môže byť niekto sám najlepší mechanik, pokiaľ nemá 

dobrý „vercajg“ neopraví v podstate nič. Dnešná séria na 

zápalkových nálepkách je venovaná dielenskému 

náradiu a príslušenstvu - zdvihák, regloskop, valcová 

skúšobňa bŕzd... no, a to je vlastne už len krôčik od STK, 

dnes tak populárnej a aktuálnej témy pre vodičov, ktorá 

u niektorých priam vyvoláva hrôzu, či to moje auto 

„prejde“ alebo „neprejde“. Ešte jedna spomienka pre 

tých skôr narodených motoristov – za bývalého režimu 

to bola taká „alternatíva“ regloskopu – eindhovenská 

stena – mohli ste ju využiť napr. na strečnianskej ceste 

(Žilina – Martin) bola to vlastne tabuľa, ktorá slúžila  na 

zoštelovanie svetiel – museli byť dodržané určité 

podmienky (nikto nesmel sedieť v aute, správne 

dohustené pneumatiky,...) 

  

  

  

Ak sa rozhodnete zbierať...  

Leopold Gansel – Trenčín 

(pohľadnice na pokračovanie) 

Pravdepodobne najvýznamnejšia tlačiareň 

a vydavateľstvo na strednom Považí – založil ju v roku 

1850 Leopold Gansel (1826-1905) vydávali pohľadnice  

prevažne miestopisnou tematikou a s „dlhou adresou“ 

s nápisom Gansel Lipót Trencsén po roku 1918 

s označením Leopold Gansel Trenčín – po jeho smrti 

(1905) pokračujú jeho potomkovia. 

 
 

 
 

 

Pravidlá Bytčianskeho jazyka 
 

lajblík – tenká blúzka 

fumiguvac – niekoho preháňať 

gabac  – spať 

brontový – fialový, prepitý 

záprdek – pokazené vajce 

švacnúc – udrieť 

Keď sme napríklad niečo vyhadzovali, čo bolo sprevádzané rečami ako – „toto už nebudem potrebovať“ - vedeli nám 

rodičia povedať – „neni kumšt niečo zhľanidz , ale nadobudnúc“.     Spracoval JL  
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Bytčania a bytčiansko v rokoch 1940 až 1945 
V tomto čísle sa povenujeme roku 1940 v kontexte s obcou Veľká Bytča. Materiál sme čerpali v Štátnom archíve 

v Žiline, fond Okresný úrad Veľká Bytča, prezidiálne, krabica číslo 27.  

Začiatkom mesiaca január 1940 prebiehalo odovzdávanie vojenského výstroja a výzbroje nachádzajúcej sa držbe 

civilného obyvateľstva. Hlásenia písali Obvodné notárstva v okrese Veľká Bytča. Obvodný notár v Dolnom Hričove  

dňa 3.1. 1940  pod číslom 157 prezidiálne 1939 hlásil. „Hlásim v predmetnej záležitosti, že v tunajšom obvode na 

statku Arnolda Schlesingera bola nájdená jedna brašna plná rôznych zvrškov  výstroje nemeckého vojaka. Predmety 

boli žandárskou stanicou v Predmieri spísané a oznámené nemeckému vojenskému komandu v Budatíne. Bližšie sme 

o tejto akcií písali v čísle 1, rok 2019.  

Ministerstvo národnej obrany pod číslom 7239 – V/29, oddiel 1940 píše Okresnému  úradu vo Veľkej Bytči vo veci 

slobodníka v zálohe menom Rudolf Fajbík. Jednalo sa o prípis ministra národnej obrany generála Ferdinanda Čatloša 

pre rodičov padlého. Jednalo sa o doplnenie životopisných údajov.  Ďalší prípis sa jednal o slobodníka v zálohe menom 

Ján Mrník.  

Dňa 19.1. 1940 vydal Okresný úrad vo Veľkej Bytči Zoznam všetkých notárov v okrese Veľká Bytča.  

V obci Veľká Bytča bol notársky tajomník, vedúci notár Jozef Čajka a notársky adjunkt, pridelený notár Karol 

Nemček.  V obci Predmier  notársky tajomník  Karol Treskoň, v obci Dlhé Pole bol notársky tajomník Ján Žilinčár, 

v obci Štiavnik notársky tajomník Rudolf Babjak a v obci Štiavnik notársky elév Štefan Jakubík,  v obci Veľké Rovné 

bol notársky tajomník Karol Bacmaňák a notársky adjunkt Emil Milhaus, v obci Kolárovice bol notársky adjunkt 

Alfréd Zwach, v obci Petrovice bol notársky adjunkt Emil Rybarik, v obci Zemianska Kotešová bol notársky adjunkt 

Valent Melluš, v obci Dolný Hričov bol notársky adjunkt Michal Valo.  

Dňa 27.1. 1940 hlási Četnícka stanica Veľká Bytča pod číslom 31/1940, dôverné Okresnému úradu vo Veľkej Bytči 

vo vec: Časopisy české, zákaz dopravy a rozširovanie na území Slovenska.  

U Jozefa Hlucháňa žandári zhabali Humoristické listy v počte 14 kusov, Pražanka v počte 9 kusov, Komár v počte 

7 kusov, Romány do kapsy v počte 6 kusov, Rozruch v počte 7 kusov, Zpravodaj v počte 6 kusov, Kulišek v počte 6 

kusov, Cvrček v počte 3 kusy, Malý čtenáž v počte 3 kusy, Moderní  romány v počte 2 kusy, Divoký západ v počte 2 

kusy, Srdíčko v počte 2 kusy, Weekend v počte 1 kus.  

U Jozefa Keményho  žandári zhabali Humoristické listy v počte 11 kusov, Romány do kapsy v počte 13 kusov, 

Moderní romány v počte 6 kusov, Malý čtenář v počte 4 kusy, Divoký západ v počte 4 kusy, Cvrček v počte 2 kusy.  

U Pavla Dubnicaja žandári zhabali časopis Pražanka v počte 3 kusy.  Všetky časopisy v počte 111 kusov žandári 

odovzdali Okresnému úradu. Podpísaný veliteľ stanice Keresteš.  

Žandárska stanica v Predmieri dňa 16.2. 1940 hlási Okresnému úradu vo Veľkej Bytči pod číslom 37/1940, dôverné 

vo veci Politické strany, činnosť.  

Z hlásenia sa dozvedáme, že v obvode žandárskej stanice existuje len Hlinková slovenská ľudová strana, Hlinková 

garda a Hlinková mládež. 

Hlboké Dolné predseda HSĽS Štefan Zaduban, roľník a pltník, veliteľ HG Ignác Randa, továrny robotník, veliteľ 

HM asi 25 ročný Emil Pavlík, učiteľ na štátnej škole v Hlbokom 

Hlboké Horné predseda HSĽS Klement Michálek, roľník, veliteľ HG Jakub Hrabovský, robotník, veliteľ HM Emil 

Pavlík učiteľ na štátnej škole v Hlbokom 

Hrabové predseda HSĽS Mikoláš Gajdošík, roľník, veliteľ HG Albert Praženica, roľník a robotník, veliteľ HG Jozef 

Šiket asi 28 ročný učiteľ v miestnej škole v Hrabovom 

Hričov Dolný predseda HSĽS Ondrej Valach, železničiar, veliteľ HG Václav Blaško, roľník, veliteľ HM Ján Šuda, 

učiteľ, správca 

Hričov Horný predseda HSĽS Izidor Kyška, železničiar, veliteľ HG Marcel Vršanský asi 25 ročný učiteľ v miestnej 

ľudovej škole, veliteľ HM Štefan Seitler asi 30 ročný berný vykonávateľ 

Hričovské Podhradie predseda HSĽS Pavel Hlušík, železničiar a roľník, veliteľ HG Juraj Randa, železničiar, veliteľ 

HM Matúš Novýsedliak, železničiar a roľník 

Jablonové predseda HSĽS Pavel Čička, roľník, veliteľ HG Jozef Butko, cestár  a roľník, veliteľ HM zatiaľ 

neustanovený 

Maršová osada Rašov predseda HSĽS Pavel Roman, robotník, veliteľ HG Štefan Husár, robotník, veliteľ HM Ján 

Roháč asi 25 ročný učiteľ na ľudovej škole v Rašove 

Maršová predseda HSĽS Pavel Roman, robotník, veliteľ HG Štefan Blahovec roľník, veliteľ HM Ján Roháč 

Paština Závada predseda HSĽS Tomáš Konečný, roľník, veliteľ HG takisto Tomáš Konečný, veliteľ HM Viktor 

Rašovec, 18 ročný roľník 

Peklina predseda HSĽS Ignác Babušík, roľník, veliteľ HG Anton Babušík, roľník, veliteľ HM zatiaľ neustanovený 

Predmier predseda HSĽS Štefan Babjak asi 35 ročný, miestny rímskokatolícky farár, veliteľ HG Martin Porubec, 

obchodvedúci, veliteľ HM Jozef Malgot správca, učiteľ na miestnej ľudovej škole 
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Súľov  - Hradná predseda HSĽS Alojz Palman, miestny rímskokatolícky farár, veliteľ HG Rudolf Dóczay, obuvník, 

veliteľ HM Ján Pikula asi 20 ročný učiteľ na miestnej ľudovej škole. Záznam vyhotovil vedením stanice poverený 

hlavný strážmajster Kuciak.  

Žandárska stanica Dlhé Pole pod číslom 33/1940 hlási 19.2. 1940 okresnému úradu, že v obvode žandárskej stanice 

Dlhé Pole a Zárieč  - Keblov existuje len jedna strana a to HSĽS. 

V obci Dlhé Pole je predseda HSĽS Rudolf Mičura, slúžny, podpredsedom je Martin Valienčík, roľník, tejomníkom 

je Jozef Kučár obchodník.  

V obci Zárieč  - Keblov je tiež len HSĽS a predsedom je Vendelín Botek, mlynár, podpredsedom Alojz Jakubík, 

roľník.  

V obci Dlhé Pole založili aj HG a HM. Veliteľom HG bol Jozef Kučár  teda bol aj tajomníkom HSĽS a veliteľom 

HM František Halúzka, správca rímsko katolíckej školy.  

V obci Zárieč  - Keblov bol predsedom HG predseda HSĽS Vendelín Botek.  

Zoznam úradníkov a zamestnancov okresného úradu vo Veľkej Bytči.  

Funkciu okresného náčelníka vykonával Dr. Jozef Trnka v hodnosti hlavný komisár politickej správy. Štefan Komár  

v hodnosti komisár politickej správy a vo funkcií policajný trestný sudca a živnostenská agenda.  Štefan Hunčík 

v hodnosti účtovný tajomník a funkcia župný účtovník. Dominik Hudec  hodnosť  kancelársky oficiál a funkcia 

odvodová agenda. Oldřich Beneš hodnosť hlavný kancelársky oficiant a funkcia pasová agenda a motorové vozidlá. 

Alžbeta Skotnická hodnosť  hlavná kancelársky oficiant a funkcia priestupkové oddelenie. Mária Kočandrlová hodnosť 

kancelárska pomocníčka a funkcia podateľňa. Augustín Kostelný v hodnosti kancelársky pomocník a funkcia 

pokladník.  Mária Kocinecová v hodnosti hlavná pomocníčka a funkcia pisárka. Ing. Vladimír Galvánek hodnosť  lesný 

koncipista a funkcia lesné veci. MUDr. Konstantín Fábry hodnosť hlavný zdravotný komisár a funkcia okresný lekár. 

MVDr. Viktor Madovčík  hodnosť  veterinárny komisár a funkcia veterinárne veci.  Jozef Michal Možješ, hodnosť 

pomocný zriadenec, funkcia donáška pošty a upratovač. Ján Hmíro hodnosť pomocný zriadenec , funkcia expedícia 

pošty a registratúra. Pavel Ladír hodnosť správca, funkcia verejné spr. práce.  Jozefína Randová hodnosť výpomocná 

kancelárska sila, funkcia verejné spr. práce. Pavel Šúkala hodnosť  vicinálny cestmajster, funkcia dozor nad vicinálnimi 

cestami. Mikuláš Bunčo  hodnosť vicinálny cestár funkcia na vicinálnej ceste Setechov – Petrovice. Jozef Butko 

hodnosť vicinálny cestár funkcia na vicinálnej ceste Predmier – Súľov Hradná. Ján Varhaník hodnosť vicinálny cestár, 

funkcia na vicinálnej ceste Predmier  - Súľov Hradná. Kamil Šimulák Holák hodnosť vicinálny cestár funkcia na 

vicinálnej ceste Svederník  -  Dlhé Pole.  Ján Šimún hodnosť vicinálny cestár funkcia na vicinálnej ceste Hvozdnica – 

Štiavnik. Jozef Trulík hodnosť vicinálny cestár funkcia na vicinálnej ceste Hvozdnica – Štiavnik. Spolu je to 23 mien 

v zozname.  

Dňa 2.3. 1940 Okresná žandárska stanica veliteľstvo Veľká Bytča pod číslom 58/1940, dôverné vo veci Šepkaná 

propaganda o všeobecnej mobilizácií na Slovensku hlási nasledovne.  

Hlásenie potvrdilo v okrese Veľká Bytča šepkané správy o všeobecnej mobilizácií proti Maďarsku a to už v mesiaci 

apríl 1940. Podľa šepkanej správy mali Maďari obsadiť časť Slovenska. Pôvodca správ zistený nebol. Šepkaná správa 

bola dosť vážne braná. Značná časť mužskej populácia sa vysťahovala do Nemecka, Protektorátu a do bývalého Poľska, 

aby sa vyhli mobilizácií.  

Podľa hlásenia veliteľov staníc v Dlhom Poli, Veľkom Rovnom a Štiavniku sa vysťahovalo behom roku 1940 asi 

1500 osôb do cudziny na cestovné pasy. Bez cestovných pasov  šli na prácu do priemyselných podnikov a na 

poľnohospodárske práce. Žandárom sa príbuzní vyhovárali a ako dôvod odchodu uvádzali drotárstvo.  

Dňa 11.3. 1940 vydal Okresný úrad vo Veľkej Bytči pod číslom 201/1940 prezidiálne prípis k Oslavám štátneho 

sviatku 14. marca 1940.  

Na deň 13.3. 1940 od 20.00 hodiny sa konali lampiónové sprievody a boli zapálené vatry. Zapálenie vatier  

sprevádzali HG a HM, vojsko a obecenstvo. Obchody a úrady boli zatvorené od 17.00 hodiny. Nariadená bola výzdoba 

domov a výkladov.  

Na deň 14.3. 1940 boli nariadené slávnostné bohoslužby v rímskokatolíckych chrámoch a evanjelických chrámoch. 

Po skončení bohoslužieb si účastníci hromadne vypočuli posolstvo prezidenta republiky. Potom nasledoval nástup 

vojska, a z rozhlasu armádny rozkaz prezidenta republiky.  Vojenská prehliadka. Po  vojenskej prehliadke sa konali 

akadémie a z rozhlasu počúvali prejav hlavného veliteľa HG Alexandra Macha.  

Okresné veliteľstvo Veľká Bytča dňa 18.3. 1940 pod číslom 57/1940 hlási vo veci Štátne znaky bývalej Česko – 

Slovenskej republiky a české nápisy – odstránenie.  Odpoveď zaslali pod číslom 138/40 prezidiálne.  

„Oznamujem, že žandárska stanica Dlhé Pole, Predmier, Štiavnik, Veľké Rovné, hlásili, že štátne znaky bývalej 

Česko Slovenskej republiky ako i nadpisy v jazyku českom boli z verejných budov v obchodoch týchto staníc 

odstránené. Žandárska stanica Veľká Bytča hlásila, že v obciach jej obvodu boli taktiež uvedené znaky a nadpisy 

odstránené až na obec Veľká Bytča, kde na budove okresného súdu, bernej správy, poštovom úrade a notárskom úrade 

sú ešte ponechané bývalé štátne znaky, kde sú, ale zatreté farbou a na nich namaľované znaky v slovenských štátnych 

farbách, takže staré znaky sú iba málo znateľné.“ 
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Ústredňa štátnej bezpečnosti v Bratislave dňa 5.4. 1940 pod číslom 5265/3a – 1940 vo veci pohoršilá reklama 

protikoncepčných prostriedkov. Bolo tu nariadené odstránenie reklamovania protikoncepčných prostriedkov.  

Nariadenie vydali na základe pohoršovania sa obyvateľov. Nariadenie mali vykonať okresní náčelníci a prednostovia 

policajných úradov formou pohovoru s drogeristami a lekárnikmi. 

 

Žandárska stanica Veľká Bytča dňa 10.4. 1940 oznamuje pod  číslom jednania 274/40 prezidiálne Okresnému úradu 

Veľká Bytča vo veci časopisov Esti Ujšág a Uj Hírek, ktoré vydávali a tlačili v Bratislave.  

Tieto časopisy podľa zistenia žandárov predával len Jozef Kemény a to 15 kusov Esti Ujšág a 2 časopisy Uj Hírek. 

Podľa zistenia časopisov Estu Ujšág väčšinou Jozef Kemény nepredá ani jeden  a časopis Estu Ujšág predá príležitostne 

6 až 12 kusov. Príležitostní odberatelia od Jozefa Keményho boli Andór Czinner lekárnik, Jozef Čajka vedúci notár, 

Jozef Miksa správca školy  a učiteľ, Dr. Dušan Pokorný pravotár, Dr. Dezider Holzmann lekár, Vojtech Szarvasi 

kaviarnik. Všetci boli z Veľkej Bytče.  

Dňa 10.4. 1940 okresný veliteľ Hlinkovej gardy v okrese Veľká Bytča Jozef Čajka uvádza, že z okresu Veľká Bytča 

sa na kurze veliteľov Hlinkovej gardy vo Veľkej Bytči zúčastnili 

Ruzdolf Bunta z Malej Bytče, Jozef Kocian z Malej Bytče, 

Marek Višňovský z Hliníka nad Váhom, Ján Kramara 

z Mikšovej.  

Dňa 30.4. 1940 Okresný náčelník pod číslom 909/1940 

prezidiálne hlási Župnému úradu v Trenčíne  „Zistenie majetku 

rozpustených spolkov. Jednalo sa o bývalú telocvičňu Sokol 

v Veľkej Bytči. Nehnuteľnosti pripadli Hlinkovej garde vo 

Veľkej Bytči.  

Dňa 1.5. 1940 sa vo Veľkej Bytči konalo verejne 

zhromaždenie. Organizovalo ho Slovensko kresťansko – sociálne 

združenie, skupina vo Veľkej Bytči.  

Program bol oslava 1.5.. Predsedníctvo tvorili Štefan Pálfy, 

miestny predseda Slovenského kresťansko – sociálneho 

združenia, skupina Veľká Bytča. Rečníci boli Štefan Prav,. 

Fundárek, rímsko katolícky kaplán, Július Verčík, správca verejnej sprostredkovanej práce zo Žiliny. V sprievode sa 

zúčastnilo asi 430 občanov a na zhromaždení sa zúčastnilo asi 760 občanov. Úradný zástupca na akcií bol Oldřich 

Beneš.  

Rečníci odsúdili správy z Paríža a Londýna a vyzdvihli spoluprácu s vodcom Adolfom Hitlerom. Prítomní zaslali 

pozdravné telegramy prezidentovi Dr. Jozefovi Tisovi, predsedovi vlády Dr. Vojtechovi Tukovi, a poslancovi 

Čavojskému.  

Dňa 10.5. 1940 Ústredňa štátnej bezpečnosti v Bratislave pod číslom 9450/1940 ÚŠB  podpísaný prednosta ÚŠB 

Dr. Mišík, vyhodnotila štrajk robotníkov. V správe označuje ako nesprávny postup a to vyjednávanie medzi 

štrajkujúcimi robotníkmi a zamestnávateľmi.  „Ústava Slovenskej republiky v paragrafe 67 odstavec  4 výslovne 

zakazuje akýkoľvek  rušenia práce, alebo organizovať  jej rušenie. Preto nemožno so štrajkujúcimi ani vyjednávať.“  

Vyjednávať  o mzde bolo prípustné len s robotníkmi, ktorí pracovali.  

Dňa 16.5. 1940 pod číslom 894/1940 Okresný úrad vo Veľkej Bytči hlási Župnému úradu v Trenčíne o likvidácií 

Stráže Obrany Štátu.  

Dňa 24.5. 1940 Žandárska stanica Veľká 

Bytča pod číslom jednania 434/1940 oznamuje 

Okresnému úradu vo Veľkej Bytči vo veci 

Zriaďovanie prihlasovacích úradov.  

Z tohto vyplynulo nariadenie pre majiteľov 

hotelov Jozefovi Čmárovi, Anne Hološovej, 

Antonovi Brežisnkému, aby viedli riadnu knihu 

pre cudzincov a aby každého cudzinca, ktorí 

u nich prenocuje nahlásili žandárskej stanici.  

Dňa 8.6. 1940 Prezídium ministerstva 

hospodárstva v Bratislave pod číslom Prez – R – 

1723/16 – 40 v predmete Vyvesenie štátnych 

zástav nariaďuje.  „Z príležitosti víťazstva 

ríšskonemeckej armády nad spojeneckými 

vojskami na západe a ukončenie jej prvej 

víťaznej etapy dňa 5.6. 1940 nariadil vodca 

 
Menovka Jozef Kemeny pochádza z konca Rakúsko - 

Uhorska. Konkrtétne tento korenšpodenčný lístok slúžil 

Jozefovi Keménymi na objednanie si tovaru do predajne 

v Bytči s dátumom rok 1919. 

 
Pohľadnica bola vydaná v roku 1917 vydavateľom menom Jakab Spiegel. 
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Adolf Hitler na znak radosti a vďačnosti celoštátnu vlajkovú výzdobu.  Slovenský národ úprimne a spontánne sa 

pripojuje k tejto veľkej radosti spriateleného nemeckého národa. Na znak tejto úprimnosti nariaďujem vyvesenie 

štátnych a autonomistických zástav na budovách, v ktorých je umiestnený úrad, ústav, alebo podnik podliehajúci 

ministerstvu hospodárstva. Vyvesené zástavy treba stiahnuť 14.6. 1940.“ 

Zo zápisnice sa dozvedáme nasledovne.  Zápisnicu podpísala Gusta Červenková a bola zapísaná 9.7. 1940.  

„Dostavila sa Gusta Červenková, rodená Pallas, manželka lekára Dr. O. Červenku  z Veľkej Bytče a udáva toto:  

Ako Nemka som v dňoch 5 a 6. júna 1940 vyvesila spolu so štátnou zástavou aj zástavu s hákovým krížom. Náš byt 

sa nachodí v prvom poschodí vo Veľkej Bytči na námestí.  

V noci z 5 na 6.6. 1940 okolo 1.00 hodiny v noci som začula šramot na okne. Vstala som z postele a šla som sa 

pozrieť do okna. Tu som zbadala, že zástava s hákovým krížom je roztrhaná. Štátna zástava bola nepoškodená. Videla 

som dvoch chlapov ako utekali. Nepoznala som ich.  

Okolo 6.00 hodiny ráno prišiel k nám policajný strážnik Ferdinand Kolek, ktorý mi so smiechom podal polovicu 

zástavy s hákovým  krížom. Menovaný žandár mal v tú  noc službu v okolí nášho domu na námestí. Ferdinand Kolek 

mi povedal, že tento kúsok zástavy som našiel pri kostole.  Tento prípad som oznámila Miestnej organizácií Nemeckej 

strany v Žiline a žandárstvu vo Veľkej Bytči.  

Dňa 25.7. 1940 Prezídium ministerstva vnútra  Ústredňa štátnej bezpečnosti v Bratislave pod číslom 15536/1940 

ÚŠB v predmete Stávky robotníkov vydali obežník.  Obežník Ústredne štátnej bezpečnosti číslo 9450/1940 zo dňa 

10.5. 1940 doplnili „Zvýšenie mzdy, dosiahnuté vyhrážkou, stávkou alebo podobným zásahom nesmie byť prípustné 

a stávka nech je zamedzená v každom prípade.“ 

Dňa 12.8. 1940 hlási okresný náčelník vo Veľkej Bytči pod číslom 719/1940 prezidiále Vojenskej správe továrnej 

skupiny číslo 1 v Žiline. Hlási, že v okrese Veľká Bytča sú dva hospodárske liehovary a to v Hričovskom Podhradí 

u Arnolda Schlesingera, nájomcu statku a v Zemianskej Kotešovej u Emila Massanyho nájomcu statku.  

O dva dni neskôr a to dňa 14.8. 1940 okresný náčelník  hlási ešte ďalšie dva zistené hospodárske liehovary a to 

v produkčný pěstiteľský liehovar v Maršovej – Rašove, je v majetku obce a hlavný správca sa volá Rudolf Rek. 

V Hliníku nad Váhom sa nachádza Živnostenský produkčný liehovar  Vojtecha Neumana.  

Prezídium ministerstva vnútra Ústredne štátnej bezpečnosti v Bratislave pod číslom 17058/4/40 ÚŠB, Sb.h. 

Bratislava zo dňa 14.8. 1940 požaduje od všetkých županov a okresných náčelníkov a prednostov štátnych policajných 

úradov vytvoriť  Evidenciu tlačiarenských podnikov, zistenie židovských majiteľov a zamestnancov.  

Okresné žandárske veliteľstvo vo Veľkej Bytči dňa 21.8. 1940 pod číslom jednania 233 dôv. 40 odpovedá 

Okresnému úradu vo Veľkej Bytči  nasledovne: 

Názov tlačiarne je Vojtech Lang, Veľká Bytča.  Meno majiteľa je Vojtech Lang, Veľká Bytča, národnosť židovská. 

Podnik nie je v likvidácií a ani sa doposiaľ nearizuje. V podniku je okrem majiteľa zamestnaný jeden učeň. Podnik má 

4 stroje  a to rýchlolis, tyglovka americká, rezačka, parforuvačka, pohon lisu elektrický a ostatné stroje sú na ručný 

pohon. Záujem  o arizovanie podniku má Štefan Špringer z Veľkej Bytče, ktorý je v tejto živnosti vyučený.  Štefan 

Špringer je zamestnaný ako úradník v Národnej banke v Bratislave.  

Dňa 27.8. 1940 sa Ústredňa štátnej bezpečnosti v Bratislave dožaduje odpovede od Okresného úradu vo Veľkej 

Bytči v nasledovnej veci: „V časopise „Slovenská Pravda“ v čísle 187 zo dňa 20.8. 1940 v rubrike „Všimli sme si...“ 

bolo uverejnené, že v pivovare vo Veľkej Bytči, ktorý je majetkom Slovenskej banky je riaditeľom žid. Žiadam 

o preverenie tejto správy a oznámenie koľko židov je zamestnaných v uvedenom pivovare.“ 

Dňa 12. 9. 1940 okresný náčelník odpovedá Ústredni štátnej bezpečnosti pod číslom 801/1940 prezidálne: „Úctivo  

oznamujem, že riaditeľom predmetného pivovaru, ktorého majiteľom je Slovenská banka účastinná spoločnosť 

v Bratislave je skutočne žid Martin Spiegel, 59 ročný, príslušný do Veľkej Bytče. Viac židov v pivovare zamestnaných 

niet.“ 

Dňa 27. 8. 1940 oznamuje okresný náčelník z Veľkej Bytče Prezídiu ministerstva vnútra v Bratislave pod číslom 

750/1940 prezidiálne vo veci Vojtecha Langa, že záujem o arizovanie podniku má Jozef Gajdoš z Veľkej Bytče, ktorý 

sa u Vojtecha Langa vyučil a je však doposiaľ bez slovenského štátneho občianstva. Okresný náčelník hlási, že Jozef 

Gajdoš nemá ani k arizovaniu potrebný kapitál.  

Dňa 12.9. 1940 vo veci súpisu inžinierov okresný náčelník Dr. Trnka hlási Predsedníctvu vlády v Bratislave pod 

číslom 795/1940 prezidiálne: „V predmetnej veci úctivo oznamuje, že v tunajšom okrese sú nasledovní inžinieri:  

Ing. Ladislav Grun, elektrotechnický inžinier, Ing. Ladislav Horn, chemický  inžinier, Ing. Vojtech Kun, strojný 

inžinier, Ing. Miloslav Pinkas, stavebný inžinier, zamestnaný  u firmy Müller a Kapsa, Ing. Juraj Jadrný, stavebný 

inžinier vodných diel, zamestnaný u firmy Ing. K. Skorkovský, Ing. Ľudevít  Vereš, zememerač, zamestnaný ako 

asistent u Ing. Benuša Rohrbocka, v komasačnej kancelárií. 

Spracoval PhDr. Martin Gácik 

Pokračovanie roku 1940 bude nabudúce 
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Cintoríny vo Veľkej Bytči 

Materiál sme získali v Štátnom archíve v Žiline v Pamätnej knihe obce Bytča. 

Kniha bola zapísaná 1.7. 1948.  

Mestský cintorín slúži na pochovávanie mŕtvych a to najstarší nápis pochádza 

z roku 1805. Mestský cintorín bol pôvodne menší a postupne ho rozširovali. 

Konkrétne v rokoch 1801, 1826 až 1828. Pochovávali tu svojich mŕtvych aj 

miestny evanjelici. Túto funkciu plní dodnes. 

 

Židia pochovávali svojich mŕtvych najskôr vo Veľkej Bytči v časti zvanej Vápenná. Vápenná sa nachádza pri ceste do 

Pšurnovíc. Koncom 18. storočia bol cintorín na Vápennej preplnený a tak židovská obec požiadala správu obce o iný 

pozemok. V roku 1803 židovská obec odkúpila časť obecného pozemku na Záhumní za cenu 100 zlatých. Od tohto 

roku svojich mŕtvych židia pochovávali na Záhumní.  

Okrasné parky v rokoch 1938 až 

1940  
V tomto období činitelia obce Veľká Bytča zriadili dva okrasné parky. 

Park pri Meštianskej škole pred Sokolom a park oproti Mičurovej vile. 

Park oproti Mičurovej vile vznikol odstránením starého chudobinca 

ktorý postavili v roku 1711.  

O čistotu ulíc zametaním sa starali ľudia ktorí obývali mestský 

chudobinec. 

 

Priemyselná škola učňovská vo Veľkej Bytči 
V roku 1883 založili vo Veľkej Bytči priemyselnú školu učňovskú. V roku 1885 mala už dve triedy. Vyučovali na nej 

učitelia ľudovej školy a učebne sa nachádzali v budove cirkevnej ľudovej škole Obec na školu prispievala sumou 400 

zlatých ročne. V roku 1904 školu zatvorili pre finančné ťažkosti obce Veľká Bytča hoci školu v tomto roku 

navštevovalo 105 žiakov. V roku 1906 školu opätovne otvorili.  

V roku 1894 vznikla v obci Veľká Bytča materská škola. Nachádzala sa blízko fary. Počet detí bol 40 až 50 vo veku 

od 3 do 6 rokov. Vyučovacia reč bola maďarský jazyk.  

30 rokov od skončenia Základnej školy 1989 - 2019 
 júni 2019 uplynie 30 rokov od môjho skončenia Základnej školy v Bytči. Na pamiatku tohto výročia tu pridávam fotku 

keď sme začínali prvým ročníkom základnú školu a keď sme ju končili ôsmym ročníkom.  

V prvom ročníku nás učila pani Elvíra Staňová, je na fotke. Zomrela v Žiline vo roku 2008. Školský rok 1981/1982. 

 
Smer, kde sa nachádzal opisovaný židovský 

cintorín, najstarší v Bytči. Meno lokality Vápenná 
mesto Bytča, v súčasnosti sídlisko Na Záhumní 



9 

Mená spolužiakov od spodného radu a z ľava do prava: Daniela Fialová, Martina Dudoňová, Katarína Fučková, 

Miroslav Dzurik, Peter Cipko, Roman Šípovský, Ľubo Bučko, Marianna Pallajová, bola z Novej Bane, Adriana 

Adamovičová, Michal Gulaša, Marika Blašková.  

Stredný rad: Jana Bandúrová, Oľga Beniaková, 

Vladimír Balušík, Ján Frolo, Roman Bialoň, 

Miroslav Fuka, Lenka Gerátová, Dagmar Gaňová.  

Horný rad: z ľava do prava: Peter Dorčiak, Ján 

Balom, Jaroslav Boko, Ingrid Drábiková, Martin 

Gácik, Ingrid Červencová, Monika Gerčicová, 

Marian Bačík, Angelika Cigániková. 

V druhom ročníku nás učila takisto pani Elvíra 

Staňová. Tretí ročník to bola pani Súkeníková 

a v štvrtok ročníku pani učiteľka Kremeňová. Od 

piateho ročníka do ôsmeho ročníka to bola triedna 

učiteľka Daniela Keblovská. Počas týchto ročníkov 

sa spolužiaci menili jedni prichádzali iní 

odchádzali. Končili sme ako ôsma B. Pred nami 

bolo leto 1989 a následne jeseň 1989 a koniec 

socializmu v našej republike.  Ešte chcem pripomenúť  prázdniny keď sme boli štvrtáci. Cez prázdniny zomrel náš 

spolužiak Janko Janík z Bytče. Bolo to v roku 1985. 

Trieda IV.B, školský rok 1984 - 85, trieda učiteľka pani Kremeňová 

Spodný rad z ľava:  
Martina Pistovčáková, Miroslava Kalabusová, 

Zlatica Papánková, Emília Kulíšková, Miroslav 

Vároš, Peter Cipko, Karol Lalinský, Miroslav 

Kubištel, Michal Gulaša, Ľubomír Bukový, Roman 

Šípovský, Ivan Šimon 

Stredný rad z ľava: Juraj Záhon, Peter Chladný, 

Jozef Korbaš, Monika Wieslerová, Lenka Žáková, 

Andrea Sychrovská, Monika Hozáková, Daniela 

Fialová, Miroslav Paluga, Martin Mahút, Radoslav 

Bednár, Janko Janík, pani učiteľka Kremeňová 

Vrchný rad z ľava: Janka Ivaničová, Eva 

Latošová, Monika Kremeňová, Lenka Gerátová, 

Miroslav Paiš, Luboš Novák, Martin Šuda, Jozef 

Minárik, Vladimír Balušík, Martin Gácik, Igor 

Borovička, Roman Bialoň, Ján Katrušík 

Týmto chcem poďakovať všetkým učiteľom a učiteľkám za ich prácu. Za ich obetavosť s nami. Samozrejme vtedy sme 

ich vnímali úplne inak. No dnes spomíname  len a len v dobrom.  

Tak a v takejto zostave sme sa lúčili so základnou 

školou.  Triedna učiteľa bola Daniela Keblovská.  

Spodný rad: z ľava do prava: Monika Wieslerová, 

Andrea Sychrovská, Monika Hozáková, Jana 

Kotyrová, Martina Pistovčáková, Zlatica 

Papánková, Roman Čulák, Róbert Piala, Daniela 

Fialová, Emília Kulíšková, Monika Kremeňová.  

Stredný rad: z ľava do prava:  Eva Latošová, 

triedna učiteľka Daniela Keblovská, Jana 

Ivanočová, Peter Chladný, Vladimír Balušík, Igor 

Borovička, Jozef Korbaš, Juraj Záhon, Peter Cipko, 

Roman Šípovský, Ľubomír Bukový Miroslava 

Kalabusová, Lenka Gerátová. 

Horný rad: z ľava do prava: Radoslav Bednár, 

Miroslav Paluga, Ľubo Novák, Jozef Minárik, Martin Gácik, Ján Katušík, Martin Mahút, Ivan Šimon, Miroslav Vároš, 

Roman Bialoň, Martin Šuda.  
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Keď bol ako chlapec, bolo v Bytči sedem rodov Skotnických, aby ľudia vedeli o ktorého Skotnického sa jedná mali 

každá vetva svoju prezývku napr. Skotnický – Kantas, Skotnický – Holády, Skotnický – Ráfoš, Skotnická – Terezíčka. 

Vetvu dr. Ladislava Skotnického prezývali – Meršán. Totiž to starý tata fajčieval fajku ktorej spodok (časť do ktorej sa 

napcháva tabak) bola vyrobená z „morskej peny“ – po nemecky – merschau – preto Meršán. Musím ale podotknúť, že 

aj iné rodiny mali svoje prezývky napr. Fundárek – Rajčan, Fundárek – Joščík, Fundárek – Jančík... No a napríklad 

môjho pradeda Jána Luláka st. volali Meglát - bolo to vraj preto, lebo stále nadával „basom a meglátom“. 

 

 Rozhovor  s MVDr. Ladislavom Skotnickým 

(pokračovanie) 
 

(Ešte predtým než začneme, by som rád upozornil na fakt – nie všetky priezviská budú s menami, musíte to Dr. 

Skotnickému prepáčiť - je to vďaka vysokému veku a pamäť mu už tak dobre neslúži.) 

 

Vysokú školu som začal chodiť v Košiciach v roku 1952 a skončil som v roku 

1957. Do prvého ročníka nás zobrali hádam aj okolo 160, zakladali sa družstvá 

a zverolekárov bolo treba. Vtedy to fungovalo tak, že zobrali niekoho napríklad 

na veterinu, takže bol na VŠ prijatý a mohol potom prestúpiť na medicínu alebo 

právo. Keď som išiel na zápis do prvého ročníka stretol som na chodbe 

Haladeja z Plevníka, paradox bol, že bol ako chalan miništrant a tam oproti 

mne, keď som ho míňal mal na klope saka červený odznak KSČ ja päsť. Len 

sa po mne díval. Potom ma stretol  iný spolužiak a povedal mi, že internát 

nedostanem lebo som „syn kulaka“. To mi on zariadil. Našťastie som sa dostal 

na privát, ale mal som takého spolubývajúceho ktorý fajčil tak, že sme sa v izbe 

ani nevideli. Takto som býval dva roky, až potom som dostal internát. Na izbe 

som bol vyfotení medzi najlepšími mal som priemer známok 1,5.   

V štvrtom ročníku ma spravili predsedom ročníka. Raz sme išli 115-ti na 

skúšku a spravili sme iba 16-ti. Po skončení VŠ mi odkázal okresný zverolekár 

Dr. Gála, aby som sa za ním zastavil, prišiel som za ním aj s dekrétom, no poslal 

ma do Žiliny na kraj (krajský zverolekár – Dr. Bohuš) kde mi bolo povedané – „čo si vyviedol“? – rodná strana si Ťa 

v Bytči nepraje. Tak som nastúpil do Považskej Bystrice a dochádzal som tam päť rokov a celkom dobre mi to padlo, 

robota ma bavila a „strašne ma chytila“... boli sme tam štyria kolegovia a každý z nás mal na starosti jednu dolinu. ( 

Marikovská, Papradňanská, Pružinská, Domanižská) Po stránke veterinárnej sme robili všetky družstvá, v rámci ČSSR 

sme boli na 5. mieste, čo sa týka veterinárnych záležitostí - tak napríklad bola norma zo 100 kráv bol prípustný úhyn 5 

teliat. Pokiaľ to bolo viac zobrali Ti prémie alebo inak sankcionovali. No fakt je, že sme aj vypili čosi páleného. Inak 

v tej dobe mala Bytča ako okres 23 obcí a Považská Bystrica 46 obcí.  

Po prvom roku v Považskej Bystrici ma spravili vedúcim, čo bolo fajn, 

dve stovky navyše sa hodili veď v tej dobe stála košeľa 15,-Kčs a liter 

benzínu stal korunu. To boli zlaté časy. V roku 1959 som sa oženil a po 

piatich rokoch v Považskej Bystrici som sa dostal do Bytče kde som 

robil terénneho pracovníka a mal som na starosti obvod kde patrila 

Kotešová, Svederník, Dlhé Pole a neskôr Súľovskú dolinu tak 5-6 

rokov. V roku 1971 sme si museli sami šoférovať auto, pretože zrušili 

nám ako veterinárnej službe šoférov. Čo som privítal ale niektorí 

kolegovia z toho nadšení neboli, dokonca keď si kupovali auto v rodine 

vždy volali mňa – „Laco poď nám poradiť čo máme kúpiť“. V Bytči 

som mal na starosti aj sanitný bitúnok a pod ním patrila aj predajňa 

„núdzová jatka“ – úradný výsek mäsa.(chodili tam kupovať mäso samí 

takí nóbl Bytčania- pozn. redak.) Veterinárna služba sa rozpadla v roku 

1992 a mne vyrúbili dôchodok 2.300,- Kčs - to bolo na hanbu, tak som ešte robil aj po dôchodku – súkromne. 

Zverolekára som robil 56 rokov. 

Pán doktor, už minule ste mi povedali, že na známky, odznaky alebo iné zberateľstvo nebol čas, v mladosti ste 

vlastne pomáhali tatovi, takže taký „kolotoč“ – vyhňa – škola a zasa dokola, ale predsa viem o Vás, že ste 

„fandom“ motorizmu - čiže motorky a autá sú Váš koníček alebo až kôň? 

 
Bývalý úradný výsek mäsa – „núdzová jatka“, dnes 

stávková kancelária Tipos 
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To je pravda (usmeje sa takým  potmehúdskym úsmevom) Už ako15 - 16 ročný som udržoval motorku Joža Dubnicaja, 

ten ju vyhral v kartách u Gatinga, buď opraviť defekt alebo vymeniť olej. Ale aj keď išiel na manévre na tri mesiace 

zobral som jeho mamku s dvoma kýbľami a pojme do Petrovskej na maliny alebo čučoriedky. Moja prvá motorka bola 

125-tka Zetka, kúpil som ju od Vincka Jašíka – robil zubného laboranta (robil s Vilom Kalášom – ten robil v Bratislave 

hercom zuby) a išiel na vojnu tak som ho uprosil či by mi tú motorku nepredal, nastupoval som ako študent na prax do 

Čadce a dostal som zálohu 2.800 korún čosi som mal ušetrené tak som tú motorku kúpil. 

No, odvtedy som ani na záchod nešiel peši, 

za tri mesiace čo som mal prázdniny som 

nabehal 25.000 km. Potom som ju predal 

Jožkovi Počíkovi (farár v Bytči) ale on bol 

lajdák na motorku do motora som mu 

dolieval olej hádam zo tri krát – ani mi 

nejde do hlavy jako on nej nabehal 

150.000km. On len jazdiť, ale starať sa to 

nie.  

Prvé auto som mal Spartaka, viezol so na 

ňom otca do Košíc na promócie. Predal 

som ho do Kojetína a chlapík čo ho kúpil 

mi po roku doniesol litru páleného čo bol 

taký spokojný s autom. A to boli ďalšie 

patálie s eštebákmi čo chodili vyšetrovať, 

že som drahšie predal ako kúpil, ale 

nakoniec to dopadlo dobre pretože sme sa na niečom dohodli a obaja sme to dodržali.  

Ale vozieval som aj bytčianske hádzanárky na zápasy. Vždy sme zobrali po štyri do auta a odviezli tam kde sa hralo, 

hádzaná sa v Bytči totiž hrala celoštátne. Ja, Laco Sauerman - ako šofér v komunále a Hrico to bol taxikár. Nikdy som 

za to nezobral ani korunu. Bol som len fanúšikom. Ešte k tomu športu – od mlada som samozrejme plával, ale hrával 

som aj futbal, volejbal a trochu ping pong. Dokonca v rokoch 1965 – 1968 som „ťahal“ sám aj bytčiansky futbal pretože 

to nikto nechcel zobrať ani Kinex ani Pivovar 

V Bytči mal dopravu Lipšer* mal dva páry koní – dvoch paholkov a nákladné auto Škodovku, ktorá uviezla 30m3. 

Šoféra mu robil nejaký Kubuš. Ale mal aj jednu dcéru tuším sa 

volala Stáza, ale to bola pekná ženská – reprezentačná, zobrali 

ich všetkých do lágru.  

Ešte mal v Bytči autodopravu aj Arlet – tuším sa volal 

Alexander bol to syn Arletovcov čo mali tehelňu nad kanálom – 

teraz je tam Stavoartikel.  Po Spartaku som mal Fiat 600 – 

modrý z bielou strechou, ten sa dal kúpiť len v Tuzexe a za 

doláre – spomínam to preto lebo v tej dobe zohnať 1200 dolárov 

nebola sranda - eštébáci sa stále chodili vypytovať skrz tie 

doláre. Ťahalo sa to asi tri mesiace pokiaľ z Prahy poslali 

peniaze. A aj samotné vyzdvihnutie auta v Bratislave bola 

hotová „kalvária“. Opravoval som chalupu, manželka bola 

tehotná a navyše som zaspal vlak do Bratislavy. Tak som išiel 

stopom najskôr z Bytče do Trenčína, z Trenčína do Trnavy 

a posledný úsek z Trnavy do Bratislavy mi zastavil chlapík na 

motorke, mal 350-tku a išli sme stále 100 a viac, kľučkoval 

pomedzi autami - no to bola jazda. Keď ma v Bratislave vysadol nemohol som sa ani pohnúť čo som bol taký 

zamrznutý. Mal som vždy nové autá vari 12 alebo 13. No a keď sme pri doprave – pamätám aj Mercedesa – šesť 

miestneho s otváracou strechou a ŠPZ mal S-1 bolo to auto prezidenta Dr. Tisa, chodieval na ňom do Bytče sám so 

šoférom, zastavil mu pri moste a išiel peši okolo cintorína rozprával sa s ľuďmi čo stretol, bez ochranky bez doprovodu. 

Raz ho zbadal náčelník žandárov – volal sa Chlupis a rozbehol sa k nemu podať hlásenie tak ho prezident počkal a vraví 

mu – „Vy sa o mňa nestarajte, Vy si robte svoju robotu.“  

Pán doktor, ďakujem za rozhovor a za Vás čas...   

* aj rodičia nám kedysi vedeli povedať - stojíš tu jako Lipšerov kôň spracoval -JL-  

 
Tabuľa umiestnená pred MsNV v Bytči 

 
Čestné uznanie  
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V dnešnom seriáli Vám chcem predstaviť tému - železnice, je to téma, ktorá má obrovský záber  od histórie až po 

súčasnosť a je vo filatelii bohato a hojne spracovaná , myslím, že najväčšiu radosť urobím Stankovi Helmešovi.  

Keď sa obzrieme do histórie tak prvý parný rušeň sa objavil pred viac ako 200 rokmi presne to bolo v rokoch 1803 – 

1804 vynašiel ho Richard Trevithick bol to „parovoz“  nazvaný Locomotive utiahol 18 ton uhlia a 70 cestujúcich a 

„hnal“ sa rýchlosťou  8 km/hod. Komerčne prvý úspešný rušeň postavil Matthev Murray v roku 1812 a dostal meno 

„Salamanca“ a neskôr Stephensonov  - „Rocket“ v roku 1814 z ktorej prvky a princípy sa využívali na lokomotívach 

ešte aj po 2. svetovej vojne. Naopak dnes najrýchlejší vlak  na planéte je čínsky Šanghaj Maglev s rýchlosťou 431 

km/hod. Maximálnu rýchlosť dosiahne za 4 minúty a 30km vzdialenosť „prefičí“ za 7minút a pár sekúnd. Nemá žiadne 

kolesá, ani koľajnice, ale vznáša sa pomocou magnetického poľa (magnetická levitácia) a to nie je koniec. Číňania už 

pracujú na vlaku ktorý má dosiahnuť rýchlosť až 600 km/hodinu.  

Chyba na známke  

Aj omyl na známke patrí železnici, tentoraz sa podaril 

talianskej poštovej správe... elektrická „mašina“ je bez 

elektrického vedenia – chýba trolej. 

Známečky a poštovníctvo spojené s Bytčou... 

Na čb fotke z roku 1975, ktorú som zaradil do seriálu môžete vidieť terajšieho 

predsedu bytčianskej filatelie – Stanka Helmeša ako výpravcu na železničnej stanici 

v Bytči (stará dopravná kancelária, stará budova – vedľa bufetu) Stanko Helmeš robil 

výpravcu na Považí prakticky na všetkých staniciach (Žilina, Púchov, Považská 

Bystrica, Považská Teplá, Hričov,...) Začínal v Hričove v roku 1956 a „konečná“ 

stanica bola Bytča z ktorej odišiel do dôchodku 1.1.1997 nuž a tak ako sa venoval 

a venuje téme železnice na známkach tak sa venoval železnici aj profesne celý život. 

Fotografiu vyhotovil Jozef (priezvisko si už nepamätá) zo služobného vozňa 

zaradeného za rušňom. Spracoval JL  
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Oral history 
 

„Žabiarska sága“   

 
 

Pravdepodobne najväčšia organizovaná skupina ľudí v obci sú hasiči. Inak tomu nie je ani v Hliníku. A preto si 

rozoberieme „na drobné“ v našom seriáli práve hliníckych hasičov. Hasičský zbor v Hliníku vznikol v roku 1921. 

Ako si na časy „tamtie“ spomína – nám porozpráva jeden z najstarších žijúcich členov – starší technik - Július 

Višňovský (nar. 1945)  

 
Popis k fotografii – 1. Ladislav Sauerman, 2. Imrich Martinický, 3. Ján Gabriš, 4. Jozef Košťál, 5. Štefan Kováčik, 6. Ján 

Gašperec, 7. František Chudý – dlhoročný veliteľ, 8.František Stejskal, 9. Matúš Čakánek, 10. Ján Rapšík, 11.Július Višňovský 

st., 12. Jozef Hliničan, 13. Gejza Haščák, 14. ???, 15. Ján Kišo st., 16. Ján Rástočný, 17. Jozef Langer, 18. ? Mudrák, 19. František 

Langer – okresný “šéf“, 20. ? Šmatlák. 

Hasičov som začal vnímať asi jako osemročný chaseň. Prvá zbrojnica (1939) bola vedľa starej zvonice, bola to 

len drevená búda v kerej bola ručná striekačka a tá zhorela toto viem len z počutia. Druhá zbrojnica bola postavená 

(medzi Ludvíkom Martinickým a „starú“ Jednotu s krčmu.) Tretia zbrojnica (viď. foto približne z roku 1960 – 

1961) bola vedľa Čujdíka bola tam aj škôlka a za zbrojnicu pálenica - teraz je to medzi kamenárstvom Lavado 

a Vankovu krčmu. Zbrojnica bola pri hlavnej ceste. Pod zbrojnicu bola obrovská pivnica a hlinícki družstevníci 

tam mali sklad zemiakov – chodievali sme vždy na ne keď sme varievali guláš. Na fotografii je vidno RND-čku  

(valník s plachtou) požičiavali nám ju z komunálu (riaditeľ tam bol vtedy Jožo Košťál) a jazdieval s ňou Laco 

Sauerman . Za RND-čku sa pripájala vtedy najnovšia „mašina“ PPS-8. Predtým ako mali hasiči PPS-8, bola mašina 

PPS-6 na drevených kolesách a strojníka na nej robil Pavol Kasagranda a Viktor Valúch. Bola vždy vypulírovaná, 

skončila vyhodená pri starej pálenici. Ja som začal „behať“ v roku 1960 aj s Janom Kišom za mužov. Keď bola 

napríklad súťaž na „Petrovskej spojke“, tak to by bolo aby tam Hliník nesúťažil. Aj keď vtedy bývali tie súťaže 

trochu inakšie ako teraz – napríklad sa plazilo 10metrov, preskakovali sa prekážky, vytvorila sa základňa a bral si 

si „vercajg“, boli tri prúdy... 

Chodilo sa na súťaže po okolí, ale aj na Moravu do Hrozenkova a v RND-čke hrával na harmoniku Jožo Drábik 

(prezývali ho ščegel* ) V roku 1964- 1966 som odišiel na ZVS**. 

 
*vyrábal rebríky a tie jednotlivé stupačky sa volajú – ščegle – hrával aj v divadle. 

** ZVS – základná vojenská služba 

 

Pokračovanie nabudúce... 

( v článkoch sa bude používať dobová terminológia namiesto spisovnej)                                         spracoval - JL -   
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VIEDEŇ – RAJ ZBERATEĽOV 
Viedeň – metropola ex Rakúsko-Uhorska je vzdialená asi 260 km od Bytče, takže za 2,5 h cesty autom vám „leží 

pri nohách“. Aby som nezabudol, mnoho starých otcov z Bytče a okolia pomáhalo budovať Viedeň a obývali pred I. 

svetovou vojnou hlavne Viedeň XIII. Vo „Veľkej vojne“ potom slúžili hlavne v 

Trenčianskom 71. pešom pluku a história zaznamenala ich účasť v bojoch na Piave, 

vzburu v Kragujevaci, ale i vojenskú službu J. Tisa. (pluk mal prezývku – „drotársky“ 

regiment). Ale späť k  zberateľom.  

Každú sobotu doobeda sa parkovisko pri stanici metra U-4 Kettenbrückengasse vo 

Viedni VI. premení na vyhlásený blší trh – Naschmarkt. Podľa celkového vzhľadu 

návštevníkov ide hlavne o  turistov, medzi predávajúcimi prevládajú slovanské a 

afroázijské rysy. Trh vznikol už za Márie Terézie (asi v roku 1774), výrazné zmeny 

nasledovali v rokoch 1910 – 1916. Polovicu priestranstva zaberá bežný trh – zelenina, ovocie, kvety, syry, pečivo. Pár 

praktických rád. I keď internet udáva, že je možné v niektorých (?) mestských častiach Viedne parkovať v sobotu a 

nedeľu zadarmo, je vhodné využiť veľké parkovacie domy P+R (Park&Ride) na okraji Viedne (3,60€/denne). 

Konkrétne P+R Spittelau a po odparkovaní použiť neďaleké metro U-4. Pokiaľ sa chcete 

poobede pozrieť i po meste, odporúčam kúpiť v metre v automate (i slovenský jazyk) 

celodenný lístok na MHD vo Viedni (8 €). Lístok pred cestou označiť a vystúpiť na stanici 

Kettenbrückengasse a ocitnete sa priamo na „blšiaku“. Aby som upokojil svoju zberateľskú 

dušu, išiel som hlavne po starých zápalkových nálepkách (zündholzetiketten). Celkový 

výsledok – nechápavé pohľady predávajúcich a úspešnosť 0 bodov. Predávajúci v stánkoch 

ponúkajú všetko od porcelánu, skla, obrazov, gramofónových 

dosiek, minerálov, starých kníh, notových partitúr, obrazov, šperkov až po nové mobily, 

nabíjačky, fotoaparáty, ďalekohľady a ťažko identifikovateľné predmety. Ženy sa 

prehrabávajú v starej bižutérii tváriacej sa ako šperky. Prekvapí, aspoň podľa značkového 

oblečenia, ďalšia skupina žien prehrabujúca sa v oblečení second-hand. Aby som zberateľov 

dlho nenapínal. K videniu a kúpeniu sú poštové známky a celiny (prevláda Rakúsko), staré 

pohľadnice (i Slovensko), staré vojenské fotografie, mince, bankovky, telefonické karty, 

pivné tácky/podpivníky, odznaky, vyznamenania rôzneho pôvodu a kvality. U starých „rímskych“ mincí by mali 

zberateľov (snáď) odradiť „dumpingové“ ceny.  

Na svoje si zaručene prídu i kumyxafisti – zberatelia akýchkoľvek škatuliek (čaj, cigary, pierka, pripínačky, 

gramofónové ihly,…). Zberatelia, zápalkových nálepiek – filumenisti, si môžu dať vo Viedni ešte „filumenistické 

koliečko“ – po stopách slovenského zakladateľa výroby 

zápaliek v strednej Európe – Štefana Romera (1788 – 1842). 

Rodák z Veľkého Šariša obdržal v roku 1834 „privilégium“ 

na výrobu zápaliek vo Viedni, kde ich úspešne ešte pod 

názvom Allumettes Viennoises (viedenské zápalky) = 

zapaľovadla/zapaľovače i vyrábal.  Metrom U-1 na 

Südtiroler Platz Hauptbahnhof a v blízkom okolí (Viedeň 4) 

je i Schelleingasse (37?)  miesto, kde pri stavbe „Drasche – 

Villy“ v roku 1842 Romer zomrel. Neďaleko, dnes Dr. Karl-Landsteiner-Park (Scheillingasse 28-30), sa nachádzala 

Romerom v roku 1842 založená a podporovaná detská nemocnica (ex Kinderkrankenhaus, Kolschitzkygasse 9-11), 

v roku 1945 bombardovaná. Schönburgstraße 31 je potom miesto, kde stála prvá Romerova Rakúsko-Uhorská 

zápalkáreň (manufaktúra). Poslednou adresou je na druhej strane železnice ležiaci cintorín „Waldmüllerpark“, kde je 

v hrobe č. 43 Š. Romer pochovaný. 

Dosť bolo informácií, návrat k autu. Predpokladám, že ste využili čas a dali si niekde (mimo centra) teľací „Wiener 

Schnitzel“ a viertel (¼) l Wein.   Tým ste v Rakúsku nezneužili povolenú toleranciu na alkohol (šoféri 0,5 ‰, nedajbože 

cyklisti 0,8 ‰ alkoholu). A bonus na koniec. Pri výjazde z parkoviska platíte priložením platobnej karty. 

 Vladimír Gajdoš  



15 

Medaila k 100. výročiu Martinskej deklarácie 
Mgr. Miroslav Kurpel 

Aktuálne si v roku 2019 pripomíname 100. výročie leteckej havárie Milana Rastislava Štefánika 4. Mája 1919  

v Ivanke pri Dunaji.  Zároveň prebiehala v Slovenskej televízii  a rozhlase  kampaň o vyhlásenie najväčšej osobnosti 

Slovenska v jeho dejinách. M. R. Štefánik sa 

umiestnil na prvom mieste pred osobnosťami ako je 

Ľudovít Štúr či Alexander Dubček.  Slovenský národ 

má osobnosť M.R. Štefánika v hlbokej úcte, vážnosti 

a tradícii. Oslavujeme a pripomíname si ho, ako 

jedného zo zakladateľov spoločného štátu Čechov 

a Slovákov po prvej svetovej vojne. V roku 2018 

bolo 100. výročie založenia Československej 

republiky.  Paradoxne bola spomienka na túto 

najvýznamnejšiu udalosť v moderných dejinách 

Slovenska omnoho skromnejšia. Pripomienka vzniku 

ČSR je na Slovensku značne nedocenená a Slováci sa 

k nej stavajú s pestovaným nezáujmom.  

Česká republika si pripomínala storočnicu veľmi 

dôstojne a venovala výročiu aktuálne pozornosť 

počas celého roka 2018. Projekty oslav boli u našich 

susedov natoľko výrazné, že sa Slováci nakoniec 

rozhodli pripojiť tiež. Skromne sa pristúpilo k 

spomienke storočnice formou  jednorazového 

štátneho sviatku na 30. októbra 2018. V tento deň si 

Slovenský národ na oslavách v Martine, za účasti 

slovenských a českých vládnych predstaviteľov,  

pripomenul vznik dokumentu známeho ako 

Martinská deklarácia. Tento základný dokument moderných slovenských dejín bol pred 100 rokmi skoncipovaný a 

schválený zástupcami slovenských politických elít na zhromaždení v Turčianskom sv. Martine. Deklaráciou sa Slováci 

prihlásili k štátu, ktorý bol vyhlásený v Prahe už pred dvoma dňami. Vyhlásením  Československa sa zo dňa na deň, 

Slovenský národ oslobodil z pod jarma národnostného útlaku a získal svoju skutočnú národnú identitu. Zároveň sa stal 

štátotvorným národom. 

Aktu vyhlásenia Československa predchádzala dlhá cesta sebauvedomenia a zblíženia našich národov. Vzájomné 

česko – slovenské vzťahy pred rokom 1914 boli veľmi sporadické, založené na kultúrnych a historických tradíciách. 

Spolupráca nikdy nedozrela na úroveň spoločných, politicko - progresívnych koncepcií. Idea československej 

vzájomnosti a prípadného spolužitia v samostatnom spoločnom štáte sa formovala veľmi nesmelo. Zásadnou prekážkou 

bola i rozdielnosť ústavných a politických pomerov v predlitavskej a zalitavskej časti Rakúsko – Uhorskej monarchie. 

Slováci  v uhorskej realite nemali žiadnu existenčnú perspektívu. Slovenská národnostná menšina bola v Uhorsku pod 

permanentným a krutým maďarizačným útlakom. 

Situácia sa radikálne začala meniť po  vypuknutí prvej svetovej vojny. Od leta 1914 sa zásadne zmenila 

vnútropolitická, ale hlavne zahraničnopolitická situácia pre oba národy. Vojnové besnenie v plnej miere odhalilo 

nesúrodosť a slabiny podunajskej monarchie. Ďalším dôležitým faktorom bolo nečakané vytvorenie priestoru  pre 

domáci a zahraničný odboj  utláčaných národov v monarchii. V domácich pomeroch k nemu patrila najmä slovenská 

politická reprezentácia okolo Slovenskej národnej strany s centrom v Turčianskom sv. Martine. Osobnosťami strany 

boli predseda Matúš Dula a Svätozár Hurban Vajanský. V Ružomberku to bol hlasista Vavro Šrobár a za ľudovcov 

Andrej Hlinka. V Bratislave sociálny demokrat Emanuel Lehotský. V Budapešti právnik Emil Stodola a poslanec Ferdiš 

Juriga. K veľmi aktívnym politikom patril agrárnik Milan Hodža pôsobiaci vo Viedni. Pod záštitou veľmocí Dohody 

však zásadnú budúcu štátotvornú úlohu preberá zahraničný odboj. Od roku 1917 svoje medzinárodné uznanie získala 

Československá národná rada v Paríži s vedúcimi predstaviteľmi Tomášom Garykom Masarykom,  Milanom 

Rastislavom Štefánikom  a  Eduardom Benešom. ČNR systematicky pracovala na budovaní platformy budúceho 

spoločného štátu a podieľala sa na vzniku česko - slovenského zahraničného vojska.  

 

Pokračovanie na budúce... 
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Odznaky Irkutsko-Pinskej divízie 
Slovenskí zberatelia sa čas od času môžu stretnúť s odznakmi, vydanými na 

pamiatku jedného zo sovietskych vojenských útvarov, Irkutsko- Pinskej 

gardovej divízie. Sám vlastním tri takéto odznaky. Odznaky sú vyhotovené 

v Mincovni Kremnica a z tohto dôvodu som sa o nich rozhodol napísať 

bližšie. 

Celým názvom „30. gardová motostrelecká Irkutsko-Pinská divízia“ vznikla 

vo víre ruskej občianskej vojny, 11. novembra 1918 z vojakov boľševického 

Východného frontu a 4. Uralskej streleckej divízie. Veliteľom bol známy 

veliteľ, neskôr obeť stalinských čistiek Vasilij Bljucher. Divízia sa zúčastnila 

bojov proti československým légiám na Permskom fronte a proti 

bielogvardejským vojskám generála Wrangela a admirála Kolčaka. V roku 

1920 dostala čestný názov Irkutská a za boje v občianskej vojne boli na bojovú 

zástavu pripnuté tri Rady červenej zástavy. 

V časoch II, svetovej vojny sa divízia 

zúčastnila oslobodenia Tamanského 

polostrova, Bieloruska, bojovala vo 

Východnom Prusku, Poľsku a zúčastnila 

sa bojov o Berlín. Za boje v II. svetovej 

vojne dostala čestný názov Pinská. 

S našim územím sa činnosť brigády spája v osudovom roku 1968. Zo sovietskych 

ozbrojených síl sa do okupácie Československa zapojili vojská, z ktorých sa stala 

tzv. Stredná skupina vojsk, ktorá bola u nás „dočasne umiestnená“ od 24. októbra  

1968 do 21. júna 1991. V Čechách a na Morave boli umiestnené štyri sovietske 

divízie, na Slovensku jedna, práve Irkutsko-Pinská. Veliteľstvo divízie bolo vo 

Zvolene, jednotky boli rozmiestnené v Rimavskej Sobote, Ružomberku, 

Rožňave, Kežmarku, Jelšave, Komárne a na Lešti. 

Poslednou bojovou jednotkou, ktorá opustila 

Slovensko, bol 126. delostrelecký pluk Irkutsko-Pinskej 

divízie, ktorého poslední vojaci odišli z Rožňavy 22. 

decembra 1990. 

Príslušníci divízie, hlásiac sa k jej historickým tradíciám, si pri výročiach vzniku zakladali 

pamätné odznaky. Niektoré boli vyrobené v bývalom ZSSR, 

niekoľko odznakov si dala divízia vyrobiť v kremnickej mincovni 

počas svojho pobytu v Československu. Neviem, podľa akých kritérií 

a kto dostal tieto odznaky (možno niektorí vojaci v činnej službe 

alebo veteráni). Ale podľa vyobrazeného dekrétu ich okupanti 

používali aj ako istý druh vyznamenania pre domácich  funkcionárov 

komunistického režimu. 

Prvý odznak bol udelený  spolu 

s dekrétom. Vydaný bol v roku 1983 pri 

65. výročí vzniku. Neznačený 

výrobcom, ale vyrobený v kremnickej mincovni. Záves je 

zhotovený z tmavšieho kovu ako medaila a je na ňom sedem 

zástav krajín Varšavskej zmluvy. Paradoxné je, že na závese je aj zástava Rumunska, ktoré 

sa odmietlo na okupácií Československa podieľať. 

Druhý odznak je z roku 1988, pri príležitosti 70. výročia vzniku. Záves aj medaila sú 

značené výrobcom. 

Tretí odznak je najbežnejší, nedatovaný a neznačený. Pre ilustráciu pripájam ešte štvrtý typ 

kremnického odznaku z ruských zberateľských stránok. 

V roku 1991 odišla divízia z vtedajšieho Československa a jej pôsobiskom sa stala Mariina 

Gorka v Bielorusku. O rok neskôr, v roku 1992 sa divízia stala súčasťou ozbrojených síl 

Bieloruska. Pamätné odznaky sú síce pomerne bežnou, ale zaujímavou pamiatkou na 

dvadsaťročné obdobie okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy. 

PhDr. Martin Karásek 
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Z histórie a súčasnosti bytčianského hasičského zboru 

Vážení priatelia  a podporovatelia hasičského zboru. Už je to veru rok, čo som na stránkach Galzapressu publikoval 

článok o hasičskej výstave s názvom „O Hasičstve úsmevne a vážne“. Čas uteká pomerne rýchlo, a hasiči v Bytči si v 

mesiaci máj 2020,  pripomenú pekné jubileum. Áno bude to už 145.rokov, čo bytčiansky lekárnik Ladislav Tombor 

zvolal ustanovujúce valné zhromaždenie, konkrétne 

6.1.1875 a bol založený jeden z najstarších hasičských 

zborov na Slovensku. Prvým veliteľom sa stal spomenutý 

Ladislav Tombor. 

Hasičský spolok, ako sa prv volal dnešný zbor, mal za 

úlohu preventívnu výchovu svojich členov. Tí to potom 

prenášali na obyvateľstvo, čo bolo samozrejme, a tým 

propagovali činnosť spolku. Prvé stanovy spolku boli 

schválené Ministerstvom vnútra v Budapešti 16.1.1877 a 

zračí sa v nich čiastočne vplyv nemeckej 

predlohy(veliteľstvo je Commando, pobočník sa nazýva 

Corps-Adjutant, hadice sú Schlauche a pod). Za 

stanovami je publikovaný Poriadok služby Dobrovoľného 

hasičského spolku Veľká Bytča patrí k prvým slovenským hasičským cvičebníkom. Publikácia poukazuje na to, že 

slovenská odborná hasičská terminológia sa ešte len utvárala, uznanie však zaslúži snaha o jej zavedenie a udomácnenie 

v Bytčianskom hasičskom spolku. Treba mať totiž na zreteli, že v posledných dvoch decéniach 19.storočia bolo 

prenasledované všetko slovenské a tuhá maďarizácia rozvracala korene slovenského národného života. Používal sa 

termín pytle(hadice),lezec a strekáč, strekáčosprávca, savica (nemecky Saugrohr), kladca pytlov, vodový paprštek 

apod. V roku 1889 vychádza v rýchlotlačiarni Samuela Spiegla „Hasičský poriadek pre město Veľká Bytča. Vypracoval 

ho mestský úrad v spolupráci s hasičskými funkcionármi a župný výbor Trenčianskej župy ho schválil 21.5.1889.  

Z medzerovitého aktového materiálu, sa dozvedáme, že na valnom zhromaždení Zväzu dobrovoľných hasičských 

spolkov Trenčianskej župy, ktoré sa konalo 23.augusta 1903 v Trenčíne sa za bytčiansky hasičský spolok zúčastnil 

jeho veliteľ Dr. Juraj Mičura, ktorý sa stal právnym zástupcom Zväzu. 

V ďalšej časti by som sa rád zmienil o niektorí 

významných funkcionároch zboru. Významným je 

nesporne Ladislav Tombor – zakladateľ spolku 

dlhoročný veliteľ, Ladislav Domanický – hlavný 

slúžny, Dr. Juraj Mičura – advokát, Justín Rehák –

staviteľ, Vladimír Jesenský – riaditeľ Tatra banky, 

Štefan Ďurný, Bohuslav Rehák, Ondrej Skotnický, 

Ondrej Čebek, Ignác Tatala, Štefan Božek, Jozef 

Daniš, Peter Jursík. V súčasnosti je veliteľ zboru 

Peter Svetloššak. Medzi starších hasičov 

spomeniem ešte pár mien-niektoré sa už v Bytči 

nezachovali: Vincent Líha, J. Lulák st. Vincent 

Dovičin-mäsiar, Jozef Bacony, Ján Vároš, Ján Koči, 

Jozef Helmeš, J. Kotlárik, Marián Mahdík, Jozef 

Ačjak, St. Dzurian, J. Kamas, Jozef Pobočík-

tancmajster, Ján Tatala, Tibor Bubla, Ľudovít 

Felcan, Štefan Chlebina, Jozef Behrík, Stano 

Behrík, Ondrej Skotnický, Ing. Rudolf Gajdoš, 

Jozef Fundárek, Jozef Jalovičiar ,Rudolf Kaluža, 

Viktor Jursík, Jozef Huliak, Jozef Džudži, Miloš 

Petrovský, Štefan Hajdúch, Pavol Korbaš, Jozef 

Litera st. Jozef Litera ml. Pavol Baďura, Jozef 

Huliak ml., Viktor Kocemba,  Miro Kocemba, 
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Tomáš Helmeš, Dušan Placek, Ľubomír Bulík-bývalý náčelník Gen. štábu armády SR a mnohý ďalší. Nerád by som 

zabudol na pána Jána Jalovičiara. Hasič telom a dušou dalo by sa povedať. Patril k tej staršej generácii bytčianskych 

hasičov, funkcionár, rozhodca, inštruktor a aj kronikár. 

Mnohí funkcionári pôsobili aj v vyšších orgánoch DPO. 

Ján Jalovičiar v OV DPO Žilina, Stanislav Behrík OV 

DPO Žilina-predseda, Ing. Stanislav Palko-člen ÚV DPO 

SR, Ján Gärtner-OV DPO Žilina-výcvikový štáb. 

V novoutvorenom OV DPO Bytča-Ján Gärtner-predseda 

OV tri volebné obdobia, člen Snemu DPO SR, člen RVŠ 

pri DPO SR, Ján Jalovičiar-člen Pléna pri OV DPO, Peter 

Jursík-člen Pléna pri OV DPO, v súčasnosti Branislav 

Gärtner-vedúci komisie mládeže pri OV DPO. Nesmiem 

zabudnúť na nášho rodáka, ktorý vyrastal pri hasičoch-

Imrich Bolčík, spoluzakladateľ Zemskej hasičskej jednoty 

na Slovensku a samozrejme že nezabúdam na staršiu 

generáciu žien: Petrovská Anna, Bardyová Emília, B. 

Felcanová, H. Játyová, Ďurdíková Melánia, M. Felcanová, M. Pohovejová, Milka Bardyjová, 

Veľmi známa bola hasičská dychovka-hudobné teleso, jedna z najstarších hasičských hudieb na Slovensku.(založená 

v roku 1882). Kapelníkmi boli postupne p. Justín Rehák, Štefan Adamík, Pavol Džudži. Posledný kapelník bol p. Jozef 

Leština. K starším muzikantom ktorí hrávali patrili: Jozef Rehák, Pavol Novotný, Jozef Stacho, Vladimír Višňovský, 

Vladimír Lulák, Milan Gärtner, Ján Lacek mnohí ďalší, z kategórie poslednej 

hudby spomeniem: Norbert Kováčik, Štefan Pradeniak, Štefan Valo, Michal 

Keblúšek, Jozef Petrovský-trončo, Ivan Dlugoš. 

Vychýrené boli aj hasičské plesy konané v priestoroch Kabaré Hotela Centrál(u 

Ganzlera).Hrávali tam cigánske kapely z Mikuláša, ako aj maškarné plesy, tam 

hrávala kapela Jozefa Pihíka z Trenčína. Bytčianski hasiči sa starali aj o kultúrny 

život v meste, hrávali divadelné predstavenia, režírovali si svojimi členmi Dr. 

Jozef Minárik, Pavol Trusina, účinkovali Pavol Trusina, Viliam Janeček, 

Ferdinand Dubnicay, Štefan Božek, Štefan Biroš, Vladimír Jesenský, E. 

Adamíková, R. Kubiš. L. Lang. Kulisy maľoval Škorvánek akademický maliar-bytčiansky rodák. 

História nášho zboru je skutočne pestrá, o čom svedčí aj množstvo fotogra-

fického materiálu uloženého v Hasičskej zbrojnici. Je obrovská škoda, že 

nemôžeme – nedokážeme spoznať - iden- tifikovať jednotlivých starších 

členov zboru. 

Chcel by som sa ešte v krátkosti zmieniť o mojich stretnutiach – hasičov 

historikov-zberateľov. Každoročne sa stretávame na medzinárodnom 

stretnutí, ktoré organizuje vždy iná krajina: Česká republika, 

Poľsko, Slovensko a tiež Nemecko. Na spomenutých stretnutiach si 

vymieňame skúsenosti, predstavujeme svoje zbierky, a zakaždým sa 

koná medzi nami burza. Už druhý rok sa zúčastňujem stretnutí zberateľov 

v Českej republike-Pribyslav na Vysočine. Naši český priatelia ma prijali za člena a pozývajú na rôzne akcie ktoré 

poriadajú. 19.októbra 2019 sa konala 

slávnosť-Uloženia relikvie sv. Floriána 

v Kostele svaté Kateřiny v Horni Rovni 

na Pardubicku. Slávnostnú omšu 

celebroval biskup Mons. Jan Vokal 

z Hradca Královeho a kaplan poľských 

hasičov Wladimir Kulik. 

Do konania osláv založenia nášho zboru 

(3.mája 2020) sa ešte ozvem 

v Galzapresse, oboznámim staršiu generáciu s ďalšou činnosťou zboru.(sv. omša 

by sa mala konať na námestí).    

Ján Gärtner  
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Z pera amatéra Vladimíra Luláka 

Šprímy – rýmy a iné drobné veršovizmy 

 

Milí čitatelia, 

Pomoc slabším ľuďom v núdzi by mala byť pre nás samozrejmosťou, realita je však iná, je to skôr vzácnosť. V dnešnej 

dobe sa každý stará hlavne sám o seba a problémy iných sú mu ukradnuté. Je preto ťažké určiť toho, kto pomoc naozaj 

potrebuje a toho, kto to len predstiera. Pomáhať lenivcom a lajdákom je zbytočné plytvanie energiou, pretože takýto 

ľudia si to vôbec nevážia a za chrbtom sa Vám smejú, ako Vás dobehli. Pomáhať ale treba, avšak s rozumom a citom, 

aby sme sa vyhli nedorozumeniam a trápnym situáciám. 

 

Smutná realita 

Čo si asi myslieť o tom, 

keď sa niekto tvári, 

že pomáha ľuďom v núdzi 

a pritom len šiali? 

 

Je to iba taký fígeľ, 

v ktorý máme veriť, 

každému je predsa jasné, 

čo je treba robiť. 

 

Pomáhať a ochraňovať, 

to je viac než poslanie 

nemôže to robiť každý, 

treba na to nadanie. 

 

Takých ľudí, čo to vedia, 

nazývame rarity, 

pretože dnes skoro každý 

má tých druhých u riti. 

 

Chudákov a ľudí na dne, 

tých tu máme požehnane, 

je to obraz tejto doby, 

kto nás z toho vyslobodí? 

 

Všetko je to o peniazoch, 

od nich všetko závisí, 

jedným skrátka ide karta 

a tých druhých, 

porieši až najvyšší. 

 x  x  x  x  x 

Ľudia, máte problém 

a neviete si s ním dať rady? 

Zavolajte do Národnej rady, 

uvidíte, budú radi. 

 x  x  x  x  x 

 

Niekedy sa môžeš snažiť 

ako chceš, 

aj tak „figu“ dosiahneš. 

Inokedy zasa, 

všetko ľahšie dá sa, 

život je už taký 

a v tom je jeho krása. 

 x  x  x  x  x 

Niektorí ľudia kradnú ako straky, 

sú v tom 100x lepší, 

než tie sprosté vtáky. 

 x  x  x  x  x 

Čím väčšie „zviera“, 

tým kratšia pamäť, 

zabudlo teľa, 

že bolo malé. 

 x  x  x  x  x 

Pomoc, tú dnes žiada každý, 

aj nájomca vraždy. 

Je to síce na smiech, 

ale je to tak, 

veľkú moc má justícia, 

ešte väčšiu strach. 

 x  x  x  x  x 

Od východu sa na nás valí 

prasací mor, 

ochranári pozor! 

Na pozore sa majte všetky svine, 

hlavne tie štvornohé, 

ale aj tie iné. 

 x  x  x  x  x 

Je to pravda odveká, 

vedomosti zdobia človeka, 

všetko je to jednoduché 

v podstate, 

keď si sprostý, patríš k lopate. 

 x  x  x  x  x 

 

Myšlienka na záver: Tajomstvo zmeny nespočíva v boji s tým, čo bolo, ale v budované toho, čo bude. 

 Sofokles 

 

 DOPREČÍTANIA! 

 VL 

  



 

Keď navarí chlap... 3. 
 

(odskúšané recepty naše domáce, ale aj recepty našich čitateľov a priaznivcov) 

 

Milí čitatelia doteraz som uvádzal recepty  ktoré neboli náročné na prípravu a viac menej pozostávali 

z ingrediencií ktoré nám doma zostali alebo zo zbytkov. Tentoraz bude recept trošku náročnejší, ale 

garantujem Vám, že Vy, ale aj návšteva pokiaľ ju ponúknete si na ňom „pošmakuje“. Recept nazvem  

Hlinícke plnené stehná. (rozpis pre dve osoby) 

Potrebujeme: 4ks kuracie stehná veľké, 2ks zelená 

paprika, 2-3 rajčiny, 2ks mrkvy, mletá červená paprika, 

mleté čierne korenie, maslo (kravské) nie rastlinné, soľ. 

Plnka: 1ks rožok, 1 vajce, ½ dcl smotany, 1 cibuľu, 

plátok údenej slaniny asi centimeter hrubý, 2 – 3 

strúčky cesnaku, mleté čierne korenie, majoránku, soľ. 

Postup: Najskôr si pripravíme plnku a to tak, že rožok 

nakrájame na malé kocečky - hrana asi tak pól 

centimetra, na panvici osmažíme slaninu pokrájanú na 

kocky (do biela)  a pridáme cibuľu, necháme aby 

cibuľka zavädla. V mise v ktorej máme nakrájaný 

rožok pridáme vysmaženú 

cibuľu so slaninou, smotanu a ľahko premiešame. Dochutíme pretlačeným 

cesnakom, majoránkou, korením, soľou. Pridáme 

žĺtok a z bielka spravíme sneh ktorý pridáme do plnky 

ako posledný. Dobre zamiešame a dbáme na to aby 

bola plnka vláčna nie suchá. Kuracie stehná nasolíme 

a jemne pokoreníme. Prstami oddelíme kožu od mäsa 

tak aby nám vznikla kapsa – čo najväčšia. Kapsu 

naplníme plnkou a zašpajlujeme, ale aj nemusíme – záleží kto je ako zručný. Po 

vrchu stehná prstami porozotierame mletou červenou paprikou. Do maslom vytretého pekáča pridáme na 

spodok nakrájané zelené papriky, rajčiny, a mrkvu na ne poukladáme stehná a podlejeme vodou.(asi 2dcl) 

Ak nemáme pekáč s poklopom zakryjeme alobalom a pečieme v trúbe 1 hodinu 

tak na 180° C, odokryjeme a pečieme ešte pól až tri štvrte hodiny, aby boli stehná 

do hneda. Hotové stehná opatrne vyberieme z pekáča a vzniknutý výpek 

rozmixujeme ponorným mixérom, nemusíte zahusťovať – výpek resp. šťava by 

mala byť dostatočne hustá asi ako omáčka.  Dochutíme na hotovo. Vložíme 

naspäť stehná a necháme prevariť len tak minútku. (pokiaľ nám zo stehien 

odpadne pri pečení do výpeku trochu plnky – je to v poriadku, pretože koža 

sa sťahuje a vytláča plnku von takže, toto sa môže stať – nevadí – zbytky vytlačenej plnky - 

rozmixujte zo šťavou, väčšina plnky zostane pod kožou) Stehná podávame s ryžou a poliatou šťavou 

- pozor jedlo je veľmi sýte.     Dobrú chuť!                                                                                 Spracoval JL 
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